ALLMÄNNA REGLER - INACKORDERINGSTILLÄGG/RESOR

Allmänt
Enligt 15 kap 32 § skollagen skall hemkommunen lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som
behöver inackordering till följd av skolgången. Syftet med inackorderingstillägget är att minska merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackordera sig på utbildningsorten. Det är ett kommunalt
bidrag som ersätter en del av kostnader för boende, fördyrat uppehälle och resor till och från hemmet
(folkbokföringsadressen). Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.
Inackorderingstillägg
För att kunna få inackorderingstillägg ska den sökande
•
Var inskriven i gymnasieskolan
•
Vara folkbokförd hos förälder i kommunen
•
Inte vara äldre än 20 år
•
Studera på heltid
•
Ha reseavstånd mellan hemmet och skolan på mer än 50 km eller vid kortare resväg åberopa
särskilda skäl.
Inackorderingstillägg sökes läsårsvis och utbetalas högst 1 månad retroaktivt från den månad
ansökan inkommer till kommunen.
Inackorderingstillägget gäller dock inte
1. Elever som tagits emot i andra hand till ett nationellt program enligt 16 kap. 47 § skollagen.
2. Elever på RH-anpassad utbildning.
3. Utlandssvenska elever som får studiehjälp i form av inackorderingstillägg enligt studiestödslagen
(1999:1395).
Elever som studerar på en friskola eller folkhögskola ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.
Inackorderingstilläggets storlek
Beloppet uppgår till 1/30 del av prisbasbeloppet samt ett tilläggsbelopp om avståndet överstiger
500 km från hemmet med 1/130 del av basbeloppet.
Bidragsbelopp
Avstånd 50 - 499 km

1 490 kronor/månad

Avstånd 500 km - 1 830 kronor/månad

Undantag
Elev som väljer att vara inackorderad trots att avståndet är mindre än 50 km kan erhålla kontantersättning under förutsättning att inackorderingen kan styrkas samt att det inte uppstår någon
merkostnad för kommunen. Ersättningen motsvarar den faktiska busskortskostnaden, dock högst
1/30-del av ett basbelopp.
Ändrade förhållanden och anmälningsskyldighet
Den som felaktigt tar emot inackorderingstillägg är skyldig att genast återbetala beloppet. Beslut om inackorderingstillägg grundar sig på de uppgifter som har lämnats i ansökan.
Inackorderingstillägg betalas endast ut om studierna bedrivs på heltid och den studerande är berättigad
till studiehjälp. För att undvika återkrav är det därför viktigt att anmälan görs till skolan/ hemkommunen enligt nedan om du
- avbryter studierna
- flyttar hem

-

minskar studieomfattningen från hel- till deltid
ändrar folkbokföringskommun
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Var lämnas ansökan?
Inför varje läsår lämnas ansökan till hemkommunen. Det är hemkommunen som ansvarar för
inackorderingstillägget för elever som studerar i en gymnasieskola som drivs av kommun eller
landsting.
Vem får pengarna?
Inackorderingstillägget betalas ut till vårdnadshavaren om eleven är omyndig i övrigt direkt till elev.
Utbetalning
Inackorderingstillägg betalas ut högst nio månader per läsår, fyra gånger under hösten och fem gånger
under våren. Betalningen sker i efterskott i slutet av aktuell månad.

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Du medger att information du
lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.
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